
Waar? Parkeerplaats bij de speeltuin Ooievaarstraat in Opheusden (in een keet)
Wanneer?  5 november 2018 tussen 14.00 en 18.00 uur
Voor wie?  Bewoners van de Vogelbuurt in Opheusden

Doe mee  op 5 november tussen 14.00 en 18.00 uur en kom bij ons langs in de keet op de
parkeerplaats bij de speeltuin Ooievaarstraat in Opheusden!  

Wat gaan we uitvogelen?
•  Op welke manier en via welke routes verplaatst u zich door Vogelbuurt? 
•  Hoe beleeft en waardeert u de straten en de openbare ruimte in de Vogelbuurt? 
•  Hoe denkt u dat de kwaliteit van de inrichting van de buurt verder kan worden versterkt?  
•  En, heeft u daar zelf misschien goede ideeën voor?

UITVOGELEN
IN DE
VOGELBUURT

Inwoners van de Vogelbuurt Opheusden: 

Denkt u mee over de inrichting van de straten in uw buurt? 

Laten we samen uitvogelen hoe de Vogelbuurt straks 

ingericht kan worden!
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Hoe kunt u uw antwoorden op deze vragen kenbaar maken?
De gemeente Neder-Betuwe hecht veel waarde aan uw antwoorden op deze vragen. Daarom komen we op 
5 november met een team medewerkers naar u toe. We zitten tussen 14.00 uur en 18.00 uur voor u klaar in 
twee keten op de parkeerplaats bij de speeltuin aan de Ooievaarstraat. We ontvangen u met koffie, thee en 
lekkers en nemen de tijd voor een gesprek over hoe u de buurt beleeft en ervaart. 

Als u niet in de gelegenheid bent om op 5 november langs te komen, kunt u uw reactie ook doorgeven op 
de website: www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt of mailen naar fysiek@nederbetuwe.nl.

Open straten, nieuwe kansen 
De waterproblematiek in de Vogelwijk is reden voor de gemeente om aan de slag te gaan met het herstel 
van het bestaande riool en het aanleggen van een hemelwaterafvoer (HWA) riool. De verwachting is dat de 
werkzaamheden hiervoor starten in het derde kwartaal van 2019. Werken aan het riool zal overlast kunnen 
betekenen, maar het biedt ook kansen! 
Omdat de straten open gaan en weer dicht moeten, is nu het moment om samen ‘uit te vogelen’ hoe we straks 
de straten opnieuw kunnen inrichten. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente zoveel als mogelijk rekening 
houden met uw wensen, behoeften en beleving van de buurt. Zodat u straks op een nóg prettiger manier in de 
buurt woont, werkt, verblijft en verplaatst.  

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze flyer nog een vraag over het ‘uitvogelen’ van de kansen voor een nieuwe inrichting 
van de Vogelbuurt? Of heeft u misschien een vraag over het proces: wanneer gebeurt wat? 
Dan kunt u deze mailen naar fysiek@nederbetuwe.nl.  

Hoe kunnen we straks de straten in de Vogelbuurt opnieuw inrichten? 
Laten we het samen ‘uitvogelen’.

Doe mee op 5 november!

Namens de gemeente Neder-Betuwe,
wethouder Stefan van Someren
 


